
Zápisnica 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 

28.05.2020 

 

Prítomní: starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko  

hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik  

poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová, Lucia Lacko Blahová, 

Monika Lenhartová, Marek Petic, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela 

Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia Šujanová, Mgr. Martin Vavro 

 

Program: 

1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020.  

5. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu. 

6. Informácia Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva.  

7. Rôzne.  

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

K bodu 1 - Otvorenie  

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 28.05.2020 otvoril starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD. 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  Lucia Lacko Blahová 

  Marek Petic 

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 3 - Schválenie programu rokovania 

Program zasadnutia predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tento bol bez 

pripomienok a doplňujúcich návrhov schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov. 

 

K bodu 4 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 predniesol starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.   



Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou uznesenia.  

 

K bodu 5 – Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu. 

   

Poslankyňa Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala o činnosti Komisie na ochranu 

verejného záujmu, Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá zasadala dňa 26.05.2020.  

Predmetom zasadnutia bolo majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 a Majetkové 

priznanie bývalého starostu obce po skončení výkonu verejnej funkcie za rok 2019. 

Na zasadnutí komisie komisia prejednávala doručené majetkové priznania, majetkové 

priznanie starostu obce Ing. Jaroslava Pekára, PhD. za rok 2019 a nezistila porušenie 

ustanovení zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov na základe doručeného Oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a majetkové priznanie starostu obce 

JUDr. Martina Mokrého pri skončení výkonu verejnej funkcie za rok 2019, podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu.  

K bodu 6 – Informácia Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva.  

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. udelil slovo predsedovi Komisie výstavby a územného 

plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva Marekovi Peticovi. 

Predseda Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva Marek Petic informoval: 

O činnostiach komisie, ktorá zasadala dňa 13.05.2020 a riešila nasledovné žiadosti občanov 

a subjektov:  

• Žiadosť p. Miroslavy Boďovej a manžela Ľubora, kpt. Nálepku 610/7, 972 12 Nedožery-

Brezany, zo dňa 28.4.2020, ev. č. 365/2020, o odkúpenie pozemku p. č. 395/2, KN-C,  

k. ú. Brezany o výmere 270 m2-záhrada, zapísanej na LV č. 1. 

Komisia neodporúča žiadosť schváliť. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce o výmere 270 m2 parcela CKN p. č. 395/2, k. ú. Brezany 

zapísanej na LV č. 1 pani Miroslave Boďovej a jej manželovi, bytom kpt. Nálepku 610/7, 972 12  Nedožery-

Brezany (ev. č. 365/2020, zo dňa 28.04.2020). 



Návrh uznesenia nebol obecným zastupiteľstvom schválený. Uznesenie nebolo prijaté.  

• Žiadosť Ing. Kataríny Turčanovej, Za priepasťou 492, 972 11 Lazany, zo dňa 11.3.2020, 

ev. č.235/2020, o odkúpenie časti pozemku p. č. 290, KN-C, k. ú. Nedožery, zapísanej 

na LV č.1. 

Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu vziať žiadosť na vedomie, pretože žiadosť 

zostáva v riešení z dôvodu doplnenia overenia geometrického plánu. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce o výmere 20 m2 parcela CKN p. č. 290/3, k. ú. Nedožery 

odčleneného z parcely CKN p. č. 290, k. ú. Nedožery na základe geometrického plánu č. 21/2020 vyhotoveného 

Bibiánou Plachou dňa 30.01.2020 (ev. č. žiadosti 235/2020, zo dňa 11.03.2020). 

Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie.  

• Žiadosť SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo dňa 26.2.2020, ev.č. 194/2020, 

o odkúpenie časti pozemku p. č. 143, KN-C, k.ú. Nedožery, zapísanej na LV č. 1, podľa 

geometrického plánu č. 36 639 231-173/18 zo dňa 8.7.2019, vyhotoveným G.P.S. 

Zvolen. 

Komisia neodporúča žiadosť schváliť. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce o výmere 4 m2 parcela CKN, p. č. 143/3, k. ú. Nedožery 

a o výmere 12 m2 parcela CKN, p. č. 143/2, k. ú. Nedožery odčlenených z parcely CKN p. č. 143, k. ú. Nedožery na 

základe geometrického plánu č. 36 639 231-173/18 zo dňa 08.07.2019, vyhotoveným G.P.S. Zvolen, spol. s r. o., 

úradne overeného Ing. Zuzanou Fašanekovou pod číslom 746/19 zo dňa 17.07.2019 a autorizačne overeného 

Ing. Smolkovou Beátou dňa 08.07.2019 z dôvodu vysporiadania pozemku pod existujúcou stavbou vo vlastníctve 

SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina (ev. č. 194/2020, zo 26.02.2020). 

Zámer prevodu vlastníctva nebol obecným zastupiteľstvom schválený. Uznesenie nebolo 

prijaté. 

 

 

• Žiadosť p. Daniely Hudecovej rod. Hromadovej, Na Karasiny 3/5, 971 01 Prievidza, zo 

dňa 24.2.2020, ev. č. 191/2020, o pridelenie stavebného pozemku. 

Komisia žiadosť zobrala na vedomie. Obec nemá stavebné pozemky. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 



Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosť p. Daniely Hudecovej rod. Hromadovej, Na Karasiny 3/5, 971 01 Prievidza, zo dňa 24.02.2020, ev. č. 

191/2020, o pridelenie stavebného pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie.  

 

• Žiadosť p. Romana Smieška, Angyalova 482/14, 967 01 Kremnica, zo dňa 20.2.2020, ev. 

č. 186/2020, o úpravu obecného pozemku pred rodinným domom súp. č. 171/81, ul. 

V.B. Nedožerského, medzi chodníkom a rod. domom, p. č. 320/1, KN-C, k.ú. Nedožery, 

zapísanej na LV č. 1678. 

Komisia neodporúča žiadosť schváliť - cez uvedenú parcelu je plánovaná investičná 

akcia - optická sieť, navrhuje žiadateľovi predložiť opätovnú žiadosť po ukončení týchto 

prác, doloženú so zámerom a rozsahom plánovaných úprav na parcele. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

úpravu obecného pozemku pred rodinným domom súp. č. 171/81, ul. V. B. Nedožerského, medzi chodníkom a 

rod. domom, p. č. 320/1, KN-C, k. ú. Nedožery, zapísanej na LV č. 1678. (ev. č. 186/2020 zo dňa 20.02.2020). 

Návrh uznesenia nebol obecným zastupiteľstvom schválený. Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

• Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nedožery-Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 

972 12 Nedožery-Brezany, zastúpená Mgr. Štefanom Čunderlíkom-farským 

administrátorom, zo dňa 12.5. 2020. ev. č. 402/2020-98, o záväzné stanovisko k 

projektovej dokumentácií: Dažďová kanalizácia k stavbe 1. Etapa projektu obnovy 

fasád a exteriéru NPK R. K. kostola sv. Heleny a Krista Kráľa v obci Nedožery-Brezany, 

investor Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nedožery-Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 

972 12 Nedožery-Brezany, na pozemkoch p.č. 361 a p.č. 359, KN-C, k.ú. Brezany v 

zmysle projektovej dokumentácie. 

Komisia nemá pripomienky a námietky k uskutočneniu stavby. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

ku projektovej dokumentácii: Dažďová kanalizácia k stavbe 1. Etapa projektu obnovy fasád a exteriéru NPK R. K. 

kostola sv. Heleny a Krista Kráľa v obci Nedožery-Brezany, investor Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nedožery-

Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 972 12 Nedožery-Brezany, na pozemkoch p. č. 361 a p. č. 359, KN-C, k. ú. 

Brezany (ev. č. 402/2020-98 zo dňa 12.05.2020). 



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie danú informáciu. 

 

Predseda Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva Marek Petic informoval ďalej o činnostiach komisie, ktorá zasadala dňa 

21.05.2020 a riešila nasledovné žiadosti občanov a subjektov:  

 

• žiadosť p. Petra Flimela, bytom Jaseňová 421/15, 971 01  Prievidza o úpravu 

ochranného pásma cintorína (ev. č. 383/2020 zo dňa 06.05.2020). 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosť p. Petra Flimela, bytom Jaseňová 421/15, 971 01  Prievidza o úpravu ochranného pásma cintorína (ev. č. 

383/2020 zo dňa 06.05.2020). 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie. 

 

• žiadosť p. Jána Flimela, bytom Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany o odkúpenie časti 

pozemku CKN parc. č. 189/1 o výmere 45 m2 (ev. č. 167/2020 zo dňa 12.02.2020). 

Žiadosť zostáva v riešení.  

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosť p. Jána Flimela, bytom Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany o odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 189/1 

o výmere 45 m2 (ev. č. 167/2020 zo dňa 12.02.2020). 

Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie. 

 

• Žiadosť p. Váleka o povolenie pripojiť dažďovú kanalizáciu z novostavby rodinného 

domu na parc. čísle 1339/37 do verejnej dažďovej kanalizácie na ulici T. Hromadu parc. 

č. 172/1.  

Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť.  

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 



Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

zámer pripojenia dažďovej kanalizácie z novostavby rodinného domu na parc. číslo 1339/37 do verejnej 

dažďovej kanalizácie na ulici T. Hromadu parc. č. 172/1 (ev. č. 411/2020 zo dňa 13.05.2020). 

Návrh zámeru nebol obecným zastupiteľstvom schválený. Uznesenie nebolo prijaté. 

 

• Žiadosť Ing. Jany Škrtelovej, bytom Makovického 497/16, 971 01  Prievidza a Petra 

Macháča, bytom S. Chalupku 461/1, 971 01  Prievidza na zriadenie vecného bremena 

na pozemku vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany, k. ú. Brezany, CKN parc. č. 172/16 

- zastav. plochy a nádvoria o výmere 300 m2 , LV č. 1, pričom vecné bremeno spočíva v 

práve pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami k pozemku CKN parc. č. 

1339/38, k. ú. Brezany – orná pôda o výmere 1050 m2, zapísanom na LV č. 1557 vo 

vlastníctve Ing. Jany Škrtelovej, bytom Makovického 497/16, 971 01  Prievidza a Petra 

Macháča, bytom S. Chalupku 461/1, 971 01 Prievidza, v prospech vlastníka pozemku 

CKN parc. č. 1339/38, na dobu neurčitú bezodplatne (ev. č. 392/20202 zo dňa 

11.05.2020). 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Obce Nedožery-Brezany, k. ú. Brezany, CKN parc. č. 

172/16 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 300 m2 , LV č. 1, pričom vecné bremeno spočíva v práve pešieho 

prechodu a prejazdu motorovými vozidlami k pozemku CKN parc. č. 1339/38, k. ú. Brezany – orná pôda o 

výmere 1050 m2 , zapísanom na LV č. 1557 vo vlastníctve Ing. Jany Škrtelovej, bytom Makovického 497/16, 971 

01  Prievidza a Petra Macháča, bytom S. Chalupku 461/1, 971 01 Prievidza, v prospech vlastníka pozemku CKN 

parc. č. 1339/38, na dobu neurčitú bezodplatne (ev. č. 392/20202 zo dňa 11.05.2020). 

 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uznesenie schválilo. 

 

K bodu 7 Rôzne: 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval, že promptnejšie potrebuje 

reagovať na niektoré projekty, preto navrhuje schváliť kompetenciu starostu 

nasledovne: 

Návrh uznesenie č. 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

z r u š u j e  



uznesenie OZ č. 109/2016 zo dňa 28.12.2016. 

s c h v a ľ u j e  

kompetenciu starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a to 

vykonávať úpravu rozpočtu na položkách aj opakovane do výšky 5 000 EUR/1 položku formou rozpočtových 

opatrení. 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválilo návrh 

uznesenia.  

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o zmene organizačnej štruktúry 

Obecného úradu a o zmene organizačného poriadku, že aktuálne znenie je opäť 

zverejnené na stránke obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo zmeny na vedomie. 

 

• Predsedkyňa finančnej komisie, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. podala návrh na odvolanie člena komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

z radov občanov: Ing. Iveta Lorencová a  podala návrh na voľbu člena komisie 

finančnej, sociálnych vecí a bytovej z radov občanov: Bc. Jana Klopanová. 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov návrhy prijalo.  

  

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. podal návrh uznesenia 

 

Návrh uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

zabezpečenie spolufinancovania projektu: 

- názov projektu: Podpora komunitného života 

- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 5 000,00 EUR. 

- kód výzvy: IROP-CLLD-P977-512-002. 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov návrh schválilo. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o činnosti úradu: 

 

• V rámci projektu: Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany je Obec vo fáze realizácie 

hlavných aktivít projektu. Fyzické dodávanie lavíc sa realizovalo v utorok. Postup prác 

je možné sledovať na internetovej stránke obce v časti projekty v obci. Pri euro 

fondových projektoch alebo dotáciách projekt prechádza prísnymi kontrolami, 

auditom a kontrolou na mieste.  



• Začiatok budovania optickej siete našej obci je podľa informácii stavbyvedúceho 

stanovený na mesiac jún. Prace sú trochu v omeškaní z dôvodu situácie na Slovensku. 

• Bola podaná záverečná monitorovacia správa, čo znamená, že projekt Wifi pre TEBA 

obec Nedožery-Brezany z hľadiska ukončenia hlavných aktivít projektu bol ukončený. 

Obec týmto prechádza do obdobia udržateľnosti, kde administratívnou záťažou bude 

predkladanie následných monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Peniaze za projekt 

nám boli pripísané na bankový účet. Občania môžu využívať bezplatné pripojenie na 

internet pred obecným úradom, v areáli školy, na futbalovom ihrisku, v Areáli pod 

vŕbičkami a v kultúrno-spoločenskej miestnosti obecného úradu. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. vyjadril vďačnosť poslancom obecného 

zastupiteľstva a vôbec všetkým ľudom za pomoc pri riešení krízovej situácie vzniknutej 

koronavírusom. DHZo distribuovali rúška najzraniteľnejším skupinám obyvateľov, 

nielen registrovaným členom Klubu dôchodcov. Následne boli rúška k dispozícii na 

obecnom úrade, kde si ich občania podľa záujmu preberali bez vekového obmedzenia. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. Informoval o pomoci DHZo obci za uskutočnený 

potrebný výrub stromov v obci. Informoval i o ďalších požiadavkách občanov na 

uskutočnenie výrubu stromov, avšak podotkol myšlienku, že najnebezpečnejšie stromy 

i z pohľadu OÚ životného prostredia boli z obce odstránené. Postupne obec bude 

realizovať i oživenie obce zeleňou.  

• Bola podaná nová žiadosť o NFP: Sadové úpravy na zelených plochách na ulici 

Hviezdoslavova a na ulici Kpt. Nálepku. Projekt sa týka oživenia určitých častí verejných 

priestranstiev v obci. S realizáciou projektu by sa malo začať v mesiaci september 

2020. Obec by mala dostať NFP vo výške cca 8 000 €.  

• V rámci úradu sa zrealizovali i ďalšie potrebné práce – vyúčtovanie bytových domov, 

právoplatnosť stavebného povolenia na futbalové ihrisko, prebieha kolaudácia 

privádzača Nedožery-Brezany-Prievidza k úspešnému spusteniu kanalizácie v obci, 

projekt revitalizácie centrálnej zóny je stále v procese povolení – je to náročnejší 

projekt ako na prvky, tak i na ich kvalitu a samotnú realizáciu. 

• Realizovali sa výmena vonkajších svietidiel na obecnom úrade, protišmyková úprava 

schodiska na OcÚ, obnova brány na zbernom dvore, osadenie kamery na zbernom 

dvore, vyznačenie zberného dvora potrebnými informačnými tabuľami, vyfrézovanie 

kmeňov stromov  v obci, nie však ešte všetkých.  

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o stretnutí s najvyššími 

predstaviteľmi vodohospodárskeho podniku na obecnom úrade ohľadom riešenia 

protipovodňových opatrení v obci. Riešenie vidia s použitím prostriedkov z európskych 

fondov cez vodohospodársky podnik komplexne s riekou Nitra a jej prítokmi, napr. 

Breziansky potok. Pripravujú sa lokálne úpravy v priebehu tohto roka na rieke Nitra 

smerom do Prievidze, ktoré tiež napomôžu k zníženiu rizika povodní v obci. 

• Prebiehajú prípravné práce na realizácii projektu novej strešnej krytiny na hasičskej 

zbrojnici. Obci bola schválená dotácia vo výške cca 10 000 €. 

• Obecná s.r.o. bola založená, prebieha transformácia na sociálny podnik. Pripravujeme 

projekty na získanie dotácii na stroje, ktoré budú použité pri  spracovávaní odpadu. 

Momentálne podnik nemá žiadneho zamestnanca a nevyvíja činnosť. Verím, že 

pomôžeme znevýhodneným občanom obce a následne oni pomôžu nám.  



• Prebiehajú prípravné práce k realizácií zatrúbenia necpálskeho kanála. Materiál pre 

realizáciu je zabezpečený. 

 

K bodu 8 – Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

 

• p. Lorencovú zaujímalo, prečo bola odvolaná z komisie finančnej, sociálnych vecí 

a bytovej z radu občanov. 

Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. uviedla, že návrh bol na jej podnet a dôvod odvolania bol, že  spolupráca zo strany 

p. Lorencovej nebola dostatočná, nakoľko od nej neboli poskytované potrebné 

informácie a od decembra sa nezúčastnila na troch zasadnutiach komisie, ani sa z nich 

neospravedlnila, na čo pani Lorencová reagovala, že sa nezúčastnila zo zdravotných 

dôvodov a ako ďalší dôvod uviedla ročnú účtovnú závierku, pre ktorú sa presťahovala 

zo spoločnej kancelárie, kde bola presťahovaná pokladňa, pretože ju vyrušovali ľudia, 

ktorí do pokladne chodili, pracovala s číslami a na svoju prácu potrebovala pokoj. 

Uviedla, že prvoradá je jej pracovná náplň, a preto sa nezúčastnila na komisiách 

konaných počas pracovnej doby. Pani Šovčíková povedala, že pani Lorencovú viackrát 

kontaktovala ohľadom decembrového zasadnutia komisie prostredníctvom sms 

a emailu, v deň zasadnutia ju kontaktovala telefonicky 5 minút pred zasadnutím a pani 

Lorencová povedala, že o žiadnom zasadnutí nevie a že nemôže kontrolovať každú 

chvíľu správy a maily, mala jej pani Šovčíková posielať pozvánku, na ktorej by bol 

uvedený program zasadnutia komisie, pretože si nevedela dopredu pripraviť potrebné 

materiály. Pani Šovčíková reagovala, že podľa jej informácií za predchádzajúceho 

vedenia fungovala rovnaká forma komunikácie bez problémov. Následne mala pani 

Lorencová výhrady voči predsedníctvu pani Šovčíkovej, spomenula posledné 

zasadnutie, na ktoré členka komisie z radu občanov p. Pekárová meškala takmer 

hodinu a na záver dodala, že nevidí dôvod na jej odvolanie, pretože uvedené 

skutočnosti sú podľa jej slov výmysly. 

• ďalej sa p. Lorencová pýtala, prečo sa v obecnom rozhlase nehlásilo, že sa bude konať 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Pán starosta odpovedal, že sa hlásilo deň vopred, čo potvrdila aj zamestnankyňa OcÚ, 

ktorá pozvánku na zasadnutie hlásila. 

• pani Lorencovú zaujímalo, prečo nebolo zverejnené rozpočtové opatrenie, ktoré sa 

schválilo na dnešnom zastupiteľstve, je to majetok obce, sú to financie, prečo sa to 

každý dozvedá takýmto spôsobom, je to v záujme obce a ľudia by o tom mali byť 

informovaní. 

Pán starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie, ktoré sa schválilo je zverejnené na 

internete s tým, že momentálne sme prechádzali, čo sa týka všetkých procesov na 

spoločnosť, ktorá nám vedie účtovníctvo, čiže určité veci sme potrebovali doladiť 

a nemali sme nato dostatočný časový priestor. V zmysle zákona nie je povinnosťou 



obce zverejňovať zmeny rozpočtu. Návrhy zmien rozpočtu budú zverejňované pred 

zastupiteľstvom na internetovej stránke obce.  

 

• pani Lorencová sa pýtala, či je zastupiteľstvo nahrávané. Pán starosta odpovedal, že 

oficiálny záznam neexistuje. Podľa jej názoru sú zápisnice nepresné a všimla si, že sa 

v nich píše len to, čo vyhovuje vedeniu. 

 

• p. Lorencovú zaujímalo, prečo bol zatvorený zberný dvor. Uvedené bolo, že 

z technických príčin, zaujímala ju konkrétna príčina, pretože chcela odovzdať olej, 

ktorý rok zbierala a nemala kam. 

Zástupca starostu odpovedal, že každý občan dostal papier, kde bolo uvedený, aký 

druh odpadu je možné na zberný dvor vyvážať. Zberný dvor prechádza určitými 

zmenami na základe nesprávneho konania občanov a porušovania interných 

predpisov, pretože odpad sa nesprávne separuje. Robili sa opatrenia, aby sme predišli 

týmto problémom. Pani Lorencová reagovala, že sa majú robiť opatrenia, ako napríklad 

zamykanie zberného dvora tak, aby naň bol zamedzený prístup verejnosti mimo 

prevádzkových hodín. Pani poslankyňa Lucia Lacko Blahová informovala, že na 

zbernom dvore je nainštalovaná kamera. 

• p. Lorencová poznamenala, že dvakrát do roka sa má vyvážať nebezpečný odpad -  na 

jar a na jeseň, avšak nezaznamenala, že by sa organizoval zber nebezpečného odpadu. 

Dodala, že keď obec nemá možnosti uskladnenia tohto odpadu, prečo sa nezabezpečil 

jeho zber, ako to bývalo doposiaľ. 

Pán starosta reagoval, že táto situácia vznikla v súvislosti s koronavírusom. Zberová 

spoločnosť vydala stanovisko, že nebude posielať vodičov zbierať tento odpad a bude 

sa zbierať na konci roka. Pani Lorencová uviedla, že zmluva na zber nebezpečného 

odpadu nebola uzavretá. Pán starosta informoval, že bola oslovená spoločnosť Marius 

Pedersen na daný zber. Do tejto diskusie sa zapojili viacerí občania a pán Boris Kochan 

podotkol, že sa pravidelne zúčastňuje zastupiteľstiev a niektoré pripomienky, ktorými 

sa zaoberala doteraz za bývalého vedenia neriešila. 

• p. Lorencová upozornila komisiu životného prostredia na čiernu skládku na 

tréningovom futbalovom ihrisku v Nedožeroch pri rieke, na konci smerom k obci 

Poluvsie. 

Pán starosta nemal vedomosť o danej čiernej skládke. 

 

• p. Lorencovú zaujímalo, prečo máme len 8 obvodov, keď poslancov OZ máme 9 , bolo 

to uvedené na obecnej stránke a táto informácia bola prednedávnom odstránená 

a zaujímalo ju tiež, kedy a akým spôsobom sa to bude riešiť. 

Pán starosta povedal, že to preverí. 

Pani Lorencová uviedla, že deviaty poslanec p. Lenhartová sa volila dodatočne. 

• ďalej p. Lorencová kritizovala web stránku, že je to katastrofa. 

 



• p. Lorencová sa informovala na vybudovanie kanalizácie na ulici T. Hromadu, pýtala sa, 

či sa bude robiť celá ulica, pretože pán prednosta sa vyjadril, že iba spodná časť ulice.  

Pán starosta uviedol, že v pôvodnom projekte nebola kanalizácia na ulici T. Hromadu 

v pláne, dodatočne sa na ňu robila projektová dokumentácia. V projektovej 

dokumentácii je zahrnutá celá ulica T. Hromadu. 

• pani Lorencová sa zaujímala o predmet činnosti novozaloženej obchodnej spoločnosti 

s ručením obmedzeným, pretože na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde sa založenie 

tejto spoločnosti schvaľovalo, predmet činnosti nebol uvedený. 

Pán starosta uviedol, že znenie uznesenia bolo konzultované s advokátom. 

 

• p. Humaj (V.B. Nedožerského 158) navrhol výsadbu kvetinového záhonu pri 

autobusovej zastávke Nedožery – horný koniec a požiadal o vykosenie okolia rysného 

potoka. 

Zástupca starostu poďakoval p. Humajovi za návrh a prisľúbil realizáciu kvetinovej 

výsadby.  

• p. Mária Černáková poďakovala za veľmi pekne spracované hrobové miesta, resp. 

informačné tabule s mapou, zoznamom zosnulých a číslami hrobov, ktoré sú 

umiestnené na oboch našich cintorínoch a navrhla vydlaždenie v okolí spomínaných 

tabúľ. 

 

• p. Marek Měrka zo Základnej organizácie SZOPK v Prievidzi informoval o tohtoročnej 

migrácií žiab pri vodnej nádrži Brezany a zároveň podal návrh na umiestnenie hniezda 

bociana bieleho v našej obci. 

Starosta sa s pánom Měrkom dohodol na osobnom stretnutí s cieľom prebrať, na 

ktorom mieste v obci by bolo najvhodnejšie hniezdo umiestniť. 

• Na záver diskusie sa p. Marta Šimková poďakovala poslancom a vedeniu, popriala im 

veľa úspechov a vyjadrila spokojnosť a uznanie. 

K bodu 9 - Záver  

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

 

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

 

Za overovateľov:  Lucia Lacko Blahová 

 

  

   Marek Petic 



 

 

   

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

         starosta obce 

 


